PŘIHLÁŠKA
na letní tábor
Pořadatel:

Junák – český skaut, z.s., středisko Jilm Jilemnice, IČO 15045269
Do Žlábku 1335, 514 01 Jilemnice

Termín tábora:

od 14. do 18. 7. 2019

Místo konání:

Křížlice, bývalá evangelická škola

Účastnický poplatek:

1.000,- Kč

Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště:
Telefon na rodiče:

Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek za letní tábor uhraďte ve stanovené výši nejpozději do 28. 6. 2018 složením v hotovosti či
převodem na účet pořadatele tábora – Junák, středisko JILM Jilemnice, č.ú. 1261437379/0800 u ČS a.s., pobočka
Jilemnice. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
V případě, že potřebujete pro zaměstnavatele vystavit fakturu za pobyt vašeho dítěte na táboře, je nutná nejprve
písemná žádost zaměstnavatele předaná nejpozději do 20. 6. s těmito náležitostmi: název firmy, sídlo, IČO, jméno
účastníka/účastníků tábora, jméno rodiče zaměstnaného u firmy. Nejlépe e-mailem na luban.snajdr@gmail.com.
Storno podmínky
Pokud se účastník odhlásí z tábora do 28 6., nebude mu účtován žádný stornopoplatek. Při odhlášení do 14. 7.,
bude účtován stornopoplatek ve výši 300,- Kč. V případě předčasného odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů,
má účastník tábora nárok na vrácení části účastnického poplatku poměrné k délce jeho pobytu na táboře. Při
nesplnění podmínek pro účast na táboře, které byly v předstihu oznámeny, může dojít ke stornování přihlášky ze
strany pořadatele tábora a k vrácení již zaplaceného příspěvku. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i
vyloučením z tábora. Kdo opustí takto tábor nebo neupozorní vedoucího včas na předčasný odjezd z tábora před
jeho ukončením, ztrácí nárok na vrácení adekvátní části táborových poplatků a vrací se po informování rodičů na
vlastní náklady.
Prohlášení rodičů
Souhlasíme s účastí dítěte na letním táboře za výše uvedených podmínek.
Souhlasíme se zpracováním a ochrannou osobních údajů této přihlášky a jejích příloh, které se řídí pravidly
přihlášky člena do organizace (podrobné znění u vedoucího tábora).
Souhlasíme s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro účel propagace
činnosti také na veřejně dostupných nástěnkách, www stránkách organizace a sociálních sítích (např. Facebook).
V ............................................. dne ........................

______________________________
podpis zákonného zástupce dítěte

Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucímu oddílu nejpozději do 20. 6. 2019!

